Skolebestyrelsesmøde
mandag, den 17. juni 2019
kl. 18.30 – 21.00

Referent: Jesper Hansen

Fraværende:

HØJELSE SKOLE
Helene (lærerrep.), Thomas (delvist)(lærerrep.),
Mads (elevrep.), Ashley (elevrep.).

1. Godkendelse af skemaer
(15 minutter)

JE gennemgik skemaet for næste skoleår.
SKB godkender at principperne for skemalægning
er blevet overholdt.

2. Økonomi
(10 minutter)

KL gennemgik skolens nuværende økonomiske
situation, som ser fornuftig ud.

3. Skoleudvikling
(10 minutter)

Vi kan tilmelde os Skole og Forældres
skoleudviklingskonkurrence. Fokusområder kunne
være PLC, Preschool.
Ledelsen finder ud af hvilket perspektiv der
vælges, Sille sætter det grafisk op.

4. Guide til nye forældre
(5 minutter)

Stine gennemgik Guide til nye forældre-folder.
Folderen bliver efterfølgende sendt rundt til SKB,
som kan give sidste kommentarer, inden den bliver
delt ud til nye forældre.

5. Nyhedsbrev
(5 minutter)

Sille gennemgik sommer-nyhedsbrev fra SKB som
sendes til skolens forældre.

6. Forældremødefordeling
(10 minutter)

Fordeling af SKB-forældremedlemmers deltagelse i
forældremøder til næste skoleår:
0.A
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A

Christian
Jonas
Stine
Nis
Jannie
Sille
Asta
Lars

7.B Nis
8.A Sille
9.A Sille
M1 Finn
M3 Finn
7. Nyt fra SFO, elever og
skole
(5 minutter)

Nyt fra elever:
• Avisprojekt er ikke kommet i gang endnu,
Sille og JE tales ved
Nyt fra ledelse:
• Skolen får ny hjemmeside med indførslen af
Aula
• 4.A er den 17.-18. juni til Skole OL i Aarhus
• 5.A er den 18.-19. juni på hyttetur
• En tid på året hvor rigtig mange klasser er
på tur ud af skolen
• For tiden en del henvendelser fra elever som
ønsker at gå på skolen
Nyt fra SFO:
• Forældrearbejdsdag 23. august
• Modtaget legepladsrapport, hvor der er dele
som vi selv kan lave
• Nye aprilbørn er blevet godt indsluset
• I sommerferien kommer SFO1 og 2 til at
være sammen
• Lokaler i SFO1 skal renoveres i
sommerperioden
Nyt fra forældre:
• Efterspørger om der er principper for at
deltage i SFO, men ikke komme i skole.
Ledelsen svarer at det er der ikke principper
om.
• Forespørgsel om de kommende 7.-klasser
kan involveres i Skensved Dejligst, som har
ønske om at få flere pensionister til at
deltage, eksempelvis gennem bankospil.
Overskuddet kan gå til Islands turen.
• Kort orientering om besparelsesforslag og
vurdering af politiske holdninger

8. Eventuelt (5 minutter)

Første møde efter sommerferien 20. august
Rundvisning på PLC udskydes til næste møde

